
Z Á P I S N I C A

zo  zasadnutie  Komisie  finančnej pri MZ  v Čadci   dňa 29.1.2015 

Prítomní:    podľa  prezenčnej  listiny

Program:

1. Otvorenie 

2. Rozpočet  mesta  Čadca  na  roky 2015-2017

3. Prerokovanie 

4. Rôzne   

5. Záver

Predseda komisie  Ing. Ján  Drobil privítal  prítomných  a otvoril zasadnutie komisie. Kde
oboznámil prítomných  s navrhovaným  programom. 

V bode  2) Bol predložený   návrh  rozpočtu  Mesta Čadca na roky 2015 – 2017, kde  boli
podrobnejšie  rozobraté  najdôležitejšie položky  rozpočtu.

 Hlavné priority v roku 2015:

  - zabezpečiť v nevyhnutnom rozsahu všetky samosprávne funkcie mesta ako aj prenesený
     výkon štátnej správy
-   konsolidácia  financií,  aby  nedošlo navýšeniu rozpočtu  v oblasti výdavkov.

V bode  3)  Pripomienky k prerokovávaniu rozpočtu Mesta Čadca na roky 2015 – 2017.
Komisia  konštatovala,  že   rozpočet   je  tento  rok   nižší  ako   v  roku  2014.  Hlavný  vplyv
na   rozpočet   mali:  
 - dane z majetku – kde  došlo  k zníženiu  na  základe schváleného VZN,  ktoré  poskytuje 
   dosť značné úľavy pre občanov nad 70 rokov, ŤZP občanom a ľuďom, ktorí sú v hmotnej 
   núdzi.  Taktiež   členovia  komisie  poukázali, prečo  došlo  tak  k veľkému  zníženiu  dane
   u Kysuckej  nemocnice  až   na   95%. 
- kapitálové   príjmy  z predaja kapitálových   aktív – predpokladaný objem   financií   
   z predaja    týchto  aktív    bude  závislý   od    dopytu   a je  možné , že    bude nižší 
-  venovať    zvýšenú    pozornosť   vymáhaniu   pohľadávok  po lehote   splatnosti , ktoré  sú  
    k 31.12.2014  v objeme   628 650,78 EUR €,   aby  sa o tieto  financie  naplnila     príjmová
    časť  rozpočtu 

V Bode  4)  Návrh  člena  komisie  o zvýšenie   rozpočtu u  príspevkovej  organizácie  MPS.
Návrh   bol    odôvodený  tým,  že   navrhovaný     rozpočet   nepostačuje   na  prevádzku



uvedenej  organizácie  (   na  údržbu  verejného  osvetlenia,   kosenia,   zakúpenie   nových
vozidiel, plaváreň)  
-  komisiu   zvolávať  aspoň  týždeň  pred  MR. 
 
Na  záver   finančná  komisia   skonštatovala , že     rozpočet  mesta  Čadca  na roky  2015
-2017  je  spracovaný ako   vyrovnaný  a zabezpečuje   všetky   samosprávne    funkcie
mesta  ako  aj   prenesený    výkon   štátnej   správy.  Na  základe  uvedeného  finančná
komisia 
doporučuje schváliť v MZ Rozpočet Mesta Čadca na roky 2015 – 2017. 

Predseda  komisie  poďakoval   prítomným  za  účasť  na    rokovaní.

Zapísal: Mgr.  Erika  Mazancová, sekretár komisie


